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та ін. Дрогобич : 

Видавничий дім 

«Гельветика», 2020. 

Випуск 41. 

зареєстровано у 

міжнародних 

наукометричних 



базах: Google Scholar, 

Research Bib, ICI 

World of Journals, 

Index Copernicus 

International (ICV 2017 

= 56.65; ICV 2018 = 

73.92). 340 c. – С. 39-

54 (0,85) (Група Б, 

Index Copernicus 

International). 

12. Возняк В.С. 
Значення класичної 

діалектики для 

педагогіки / В. С. 

Возняк //  

Людинознавчі студії : 

збірник наукових 

праць Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка. Серія 

«Філософія» / ред. 

кол. Ю. Шабанова 

(головний редактор) 

та ін. Дрогобич : 

Видавничий дім 

«Гельветика», 2020. 

Випуск 41. 

зареєстровано у 

міжнародних 

наукометричних 

базах: Google Scholar, 

Research Bib, ICI 

World of Journals, 



Index Copernicus 

International (ICV 2017 

= 56.65; ICV 2018 = 

73.92). 340 c. – С.87-

103 (0,7 д.а.) (група Б, 

Index Copernicus 

International). 

 

3) наявність 

виданого підручника 

чи навчального 

посібника 

(включаючи 

електронні) або 

монографії 

(загальним обсягом 

не менше 5 

авторських 

аркушів), в тому 

числі видані у 

співавторстві 

(обсягом не менше 

1,5 авторського 

аркуша на кожного 

співавтора): 

Возняк В.С. 
Диалектика духовной 

реальности. 

Философско-

методологические 

исследования и 

воспоминания: 

Монография / В.С. 

Возняк, Н.В. 



Гусева[авт. предисл. 

Н.В. Гусева, авт. Ч. 1 

В.С. Возняк, авт. Ч. 2, 

Ч. 3, Ч. 4, заключ. 

Н.В. Гусева] / 

Подобщ. ред. Н.В. 

Гусевой. – Усть-

Каменогорск: 

Казахско-

Американский 

Свободный 

Университет, 2016. – 

378 с. (23,3 д.а.). Моя 

частка – с. 5-183 (10,2 

д.а.) 

 

7) участь в атестації 

наукових кадрів як 

офіційного опонента 

або члена постійної 

спеціалізованої 

вченої ради, або 

члена не менше 

трьох разових 

спеціалізованих 

вчених рад: 

1. Опонування 

дисертаційного 

дослідження Ліпіна 

Миколи Вікторовича 

«Освіта і влада в 

соціально-культурних 

викликах 

інформаційного 



світу», 

представленого до 

захисту на здобуття 

наукового ступеня 

доктора філософських 

наук за спеціальністю 

09.00.03 – соціальна 

філософія та 

філософія історії (м. 

Львів,16 грудня 2020 

р.). 

2. Опонування 

дисертаційного 

дослідження 

Алушкіна Сергія 

Віталійовича 

«Бажання як джерело 

соціальної активності 

суб’єкта історії», 

поданого на здобуття 

наукового ступеня 

доктора філософії в 

філософії за 

спеціальністю 033 – 

Філософія (м. Київ, 9 

липня 2021 р.). 

 

8) виконання 

функцій 

(повноважень, 

обов’язків) 

наукового керівника 

або відповідального 

виконавця наукової 



теми (проекту), або 

головного 

редактора/члена 

редакційної 

колегії/експерта 

(рецензента) 

наукового видання, 

включеного до 

переліку фахових 

видань України, або 

іноземного 

наукового видання, 

що індексується в 

бібліографічних 

базах: 

Виконання функцій 

члена редакційної 

колегії фахового 

видання 

“Людинознавчі студії. 

Філософія”. 

 

10) участь у 

міжнародних 

наукових та/або 

освітніх проектах, 

залучення до 

міжнародної 

експертизи, 

наявність звання 

“суддя міжнародної 



категорії”: 

Співпраця з 

Міжнародним 

Центром 

методологічних 

досліджень та 

інноваційних програм 

при Східному 

відділенні 

казахстанського 

товариства філософів 

«Казахстанських 

Філософський 

Конгрес» (м. Усть-

Каменогорськ, 

Республіка Казахстан) 

 

12) наявність 

апробаційних та/або 

науково-

популярних, та/або 

консультаційних 

(дорадчих), та/або 

науково-експертних 

публікацій з 

наукової або 

професійної 

тематики загальною 

кількістю не менше 

п’яти публікацій: 

1. Возняк В. С. До 

питання про 



справжній суб’єкт 

освітньої діяльності / 

В. С. Возняк // 

Збірник матеріалів 

Міжнародної науково-

практичної 

конференції до 70-

річчя з дня 

народження 

професора В.Г. 

Скотного «Актуальні 

проблеми філософії 

освіти: 

загальнофілософські, 

психолого-педагогічні 

та організаційні 

виміри» / Ред. рада: 

Ткаченко О.А. 

(головний редактор) 

та ін. – Дрогобич : 

Ред.-вид відділ ДДПУ 

імені Івана Франка, 

2018. – С. 76-85 (0,63 

др. арк.)  

2. Возняк В.С. 

Красота и спасение 

мира / В. С. Возняк // 

Феномен мистецтва 

як проблема філософії 

і культури 

російського Срібного 

віку : Матеріали 

Міжнародної наукової 

конференції 2017 р. / 



Ред. колегія: В.С. 

Возняк (головний 

редактор),В.В. 

Лімонченко, О.А. 

Ткаченко.– Дрогобич : 

ТзОВ «Трек-ЛТД», 

2018. –  С. 25-33 (0,56 

др. арк.). 

3. Возняк В.С. 
Единство диалектики, 

логики и теории 

познания как 

методологический 

принцип / В. С. 

Возняк // Місце 

методології у 

філософському та 

конкретно-науковому 

дискурсі: історія і 

сучасність. Тези 

міжвідомчої наукової 

конференції 30-31 

березня 2018 р., м. 

Львів / Відп. Ред. В. 

Л. Петрушенко. – 

Львів :Ліга-Прес, 

2018. – С. 18-21 (0,2 

др. арк.)  

4. Возняк В.С. 
Методологический 

потенциал концепта 

«педагогическое 

мышление» / В. С. 



Возняк, В. А. Хазин // 

Місце методології у 

філософському та 

конкретно-науковому 

дискурсі: історія і 

сучасність. Тези 

міжвідомчої наукової 

конференції 30-31 

березня 2018 р., м. 

Львів / Відп. Ред. В. 

Л. Петрушенко. – 

Львів :Ліга-Прес, 

2018. – С. 69-72 (0,2 

д.а.). 

5. Возняк В.С. 
Различение культуры 

и цивилизации 

(размышления вместе 

с Освальдом 

Шпенглером) / В.С. 

Возняк, Т.М. Заяц // 

Філософські пошуки. 

До 100-річчя виходу в 

світ першого тому 

книги О. Шпенглера 

«Занепад заходу». – 

Випуск 2 (8). – 2018. – 

Львів : Вид-во ННВК 

«АТБ», 2018. – С. 13-

30 (0,3 др. арк.). 

6. Возняк В.С. 
Філософско-

образовательное 



измерение категории 

«развитие» / В.С. 

Возняк // Треті 

академічні читання 

пам’яті професора Г.І. 

Волинки: «Філософія, 

наука і освіта». 

Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції, 17-18 

травня 2019 року. – 

Київ: ТОВ 

«ВАДЕКС», 2019. – С. 

7-10 (0,25 д.а.); 

7. Возняк В.С. 
Нормальный 

образовательный 

процесс в поисках 

третьего субъекта / 

В.С. Возняк, Т.М. 

Заяц // Вестник 

Казахстанско-

Американского 

свободного 

университета. Выпуск 

1 вопросы педагогики 

и психологи. – Усть-

Каменогорск, 2019. – 

С. 9-15 (авторська 

частка 0,5 др. арк.).  

8. Возняк В.С. 
Вразумление как 



необходимый вектор 

современной 

политики в 

образовании / В. С. 

Возняк //  Вестник 

Казахстанско-

Американского 

Свободного 

Университета. 

Научный журнал. 4 

выпуск: политико-

правовые проблемы 

образования и 

общества. – Усть-

Каменогорск, 2019. – 

С. 19-25 (0,46 др. 

арк.). 

9. Возняк В.С. Еще 

раз о совпадении 

диалектики с логикой 

и теорией познания / 

В. С. Возняк // Э.В. 

Ильенков: проблема 

единства и 

целостности 

философско-

мировоззренческих 

взглядов. Материалы 

XXI Международной 

научной конференции 

«Ильенковские 

чтения», 26–27 апреля 

2019, г. Москва. / Под 

общей ред. д.ф.н., 



проф. Г.В. Лобастова. 

— СПб.: Астерион, 

2019. – С. 36-43 (0,54 

др. арк.). 

10. Возняк В.С. 
Педагогическое 

мышление как 

проблема 

современного 

образования / В. С. 

Возняк // 

«Международное 

партнерство в 

образовании и науке: 

глобальные вызовы 

современности»: Сб. 

докл. междунар. 

научного конгресса 

(10-15 сентября 2019 

года). - В 3 частях. – 

Ч. 2.– Усть-

Каменогорск, 2019. – 

С. 9-15 (0,32 др. арк.)  

11. Возняк В.С. 
Сергей Николаевич. 

Память. 

Благодарность // 

Вестник МИРБИС. – 

2020. –  № 1 (21) – С. 

222–225 (0,5 др. арк.)  

12. Возняк В.С. 
Категория 



«ценность»: 

философско-

культурологическое 

измерение / В. С. 

Возняк // Вестник 

Московского 

государственного 

университета 

культуры и искусств. 

Научный журнал. – 

2020. – № 2 (94). 

Март-апрель. – С. 13-

21 (0,7 др. арк.)  

13. Возняк В.С. 
Категории «рассудок» 

и «разум» в 

«Феноменологии 

духа» Г.В.Ф. Гегеля / 

В. С. Возняк // 

NOMOTHETIKA: 

Философия. 

Социология. Право. 

2020. Том 45, № 3. – 

Белгород, 2020. – С. 

393-399 (0,6 др. арк.) 

 

19) діяльність за 

спеціальністю у 

формі участі у 

професійних та/або 

громадських 



об’єднаннях: 

 Співпраця з 

Громадською 

організацією 

«Інститут філософії, 

логіки і соціології»(м. 

Львів), 

 

Лімонченко 

Віра 

Володимирівна 

професор Київський 

державний 

університет ім. 

Т.Г. Шевченка, 

1983, філософ, 

викладач 

філософських 

дисциплін 

Доктор філософських 

наук, 09.00.05 історія 

філософії, тема 

дисертації 

«Методологія 

антропологічного 

дискурсу православ’я 

як історико-

філософська проблема» 

(ДД № 004054 

рішенням Атестаційної 

колегії від 26 лютого 

2015 року), професор 

кафедри філософії (12 

ПР №011158 від 15 

грудня 2015 року). 

1. Лімонченко В.В. Освіта у 

світлі філософії Аристотеля // Вісник 

Київського національного 

торгівельно-економічного 

університету. – 2017. - № 2 (112). – 

С. 22-30 (0,5 д.а.). 

2. Лімонченко Віра. Фільм 

«Бал» як альтернативний підручник 

історії ХХ століття / Віра 

Лімонченко // Проблеми 

гуманітарних наук : збірник 

наукових праць Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана Франка. 

Серія «Філософія». Випуск тридцять 

сьомий / ред. кол. Н. Скотна (шеф-

редактор, О. Ткаченко (головний 

редактор) та ін. – Дрогобич : Ред.вид 

відділ ДДПУ імені Івана Франка, 

2017. – С. 15-25 (0,5 д.а.). 

3. Лимонченко В. В. 

Эсхатологизм современного 

сознания и трезвение // Virtus.  -  

2017. - № 19. – С. 14-18 (0.5 д.а.) 

(стаття у науковому 

ДВНЗ 

«Прикарпатський 

національний 

університет імені 

Василя Стефаника, 

04.03.2019 року – 

04.04.2019 року.  

Довідка про 

проходження 

стажування від 

09.04.2019 року № 01-

23/48. 

4,5 кредити (135 

годин) 

1) наявність не 

менше п’яти 

публікацій у 

періодичних 

наукових виданнях, 

що включені до 

переліку фахових 

видань України, до 

наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web 

of Science Core 

Collection: 

1. Лімонченко В.В. 

Освіта у світлі 

філософії Аристотеля 

// Вісник Київського 

національного 

торгівельно-

економічного 

університету. – 2017. - 

№ 2 (112). – С. 22-30 

(0,5 д.а.). 

2. Лімонченко Віра. 

Фільм «Бал» як 



наукометричному періодичному 

журналі). 

4. Лимонченко В. В. Міф як 

історичне апріорі / В. В. Лімонченко 

// Людинознавчі студії : збірник 

наукових праць Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана Франка. 

Серія «Філософія» / ред кол О. 

Ткаченко (головний редактор) та ін. 

– Дрогобич : Ред.-вид відділ ДДПУ 

імені Івана Франка, 2017. – Випуск 

34. – С. 70-80 (0,58 д.а.). 

5. Лімонченко В. В. Парадокси 

Реформації / В. В. Лімонченко // 

Науковий вісник 

Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки. – 

2017. – № 13-14 (362-363). – С. 136-

142 (0,61 д.а.). 

6. LimonchenkoVera. About the 

internal self-differences of modern / 

Vera Limonchenko// 

Проблемигуманітарнихнаук. 

СеріяФілософія. – № 39. – Дрогобич 

: 

ВидавничийвідділДДПУіменіІванаФ

ранка, 2019. – С. 100-110 (0,5 д.а.). 

7. Лимонченко В.В. Историзм 

Хайдегера как основание 

философской истории философии / 

В.В. Лимонченко // Проблеми 

гуманітарних наук: збірник наукових 

праць Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

альтернативний 

підручник історії ХХ 

століття / Віра 

Лімонченко // 

Проблеми 

гуманітарних наук : 

збірник наукових 

праць Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка. Серія 

«Філософія». Випуск 

тридцять сьомий / ред. 

кол. Н. Скотна (шеф-

редактор, О. Ткаченко 

(головний редактор) 

та ін. – Дрогобич : 

Ред.вид відділ ДДПУ 

імені Івана Франка, 

2017. – С. 15-25 (0,5 

д.а.). 

3. Лимонченко В. В. 

Эсхатологизм 

современного 

сознания и трезвение 

// Virtus.  -  2017. - № 

19. – С. 14-18 (0.5 д.а.) 

(стаття у науковому 

наукометричному 

періодичному 

журналі). 

4. Лимонченко В. В. 

Міф як історичне 

апріорі / В. В. 



Івана Франка. Серія «Філософія». – 

2019. – Випуск 41. – Дрогобич: Ред.- 

вид. відділ ДДПУ імені Івана 

Франка, 2019. – С. 57-76 (1 д.а.). 

8. Лимонченко В. В. 

«Філософська смерть» як 

методологічний принцип // 

Людинознавчі студії : збірник 

наукових праць Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана Франка. 

Серія «Філософія» / ред кол О. 

Ткаченко (головний редактор) та ін. 

– Дрогобич : Ред.-вид відділ ДДПУ 

імені Івана Франка, 2019. – Випуск 

38. – С. 45-59. (0,75д.а.)  

9. Лимонченко Вера. 

Синоптическое прочтение Карла 

Маркса и Франца Кафки // Totallogy-

XXI. Постнекласичні дослідження. 

№36. – Київ: ЦГО НАН України. – 

2019. – С. 142-157.  (0, 55 д.а.).  

10. Лімонченко Віра. 
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практичної конференції до 70-річчя з 

дня народження професора В.Г. 

Скотного «Актуальні проблеми 

філософії освіти: 

загальнофілософські, психолого-

педагогічні та організаційні виміри» 

/ Ред. рада: Ткаченко О.А. (головний 

редактор) та ін. – Дрогобич : Ред.-

вид відділ ДДПУ імені Івана Франка, 

2018. – C. 179-183 (0,2 др. арк.) 

2. Стуканов М.А. Опозиція явного і 

неявного знання у соціальному, 

історичному і культурному контексті 

// Людинознавчі студії : збірник 

наукових праць Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана Франка. 

Серія «Філософія» / ред. кол. О. 

Ткаченко (головний редактор) та ін. 

– Дрогобич : Редакційно-видавничий 

відділ ДДПУ імені Івана Франка, 

2017. – Випуск 34. – С. 89 – 101 (0,5 

др. арк.) («Людинознавчі студії: 

збірник наукових праць 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка. Серія «Філософія» 

включено до Переліку наукових 

фахових видань рішенням 

Атестаційної колегії Міністерства 

Національний 

університет 

«Львівська 

політехніка», кафедрі 

філософії  

04.11.2019 року – 

20.12.2019 року.  

Довідка про 

стажування від 

03.01.2020 року №879 

6 кредитів (180 

годин) 

10) участь у 

міжнародних 

наукових та/або 

освітніх проектах, 

залучення до 

міжнародної 

експертизи, 

наявність звання 

“суддя міжнародної 

категорії”: 

Співпраця з 

Міжнародним 

Центром 

методологічних 

досліджень та 

інноваційних програм 

при Східному 

відділенні 

казахстанського 

товариства філософів 

«Казахстанських 

Філософський 

Конгрес» (м. Усть-

Каменогорськ, 

Республіка Казахстан) 

 

19) діяльність за 

спеціальністю у 

формі участі у 

професійних та/або 

громадських 

об’єднаннях: 



освіти і науки України (наказ № 

1222 від 07.10.2016 р.), 

зареєстровано у міжнародних науко 

метричних базах: Google Scholar, 

Research Bib, ICI World of Journals). 

3. Стуканов М.А. О специфике 

роботы воображения в науке и 

художественном творчестве // 

Гуманізм. Людина. Уява: Матеріали 

30-х Міжнародних людинознавчих 

філософських читань (Дрогобич, 

2018 р.) / Ред. колегія: В.С.Возняк 

(головний редактор), О.А.Ткаченко, 

В.В. Лімонченко. – Дрогобич : 

Видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 

2018. – С. 75 – 82 (0,5 др. арк.) 

4. Стуканов М.А. Людина як 

екологічна ніша: медичні аспекти 

нової парадигми // Людинознавчі 

студії : збірник наукових праць 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка. Серія «Філософія» / 

ред. кол. Н. Скотна (головний 

редактор) та ін. – Дрогобич : 

Видавничий дім «Гельветика», 2021. 

– Випуск 42. – С. 261 – 276 (0,5 др. 

арк.) («Людинознавчі студії: збірник 

наукових праць Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана Франка. 

Серія «Філософія» включено до 

Переліку наукових фахових видань 

Співпраця з  

Громадською 

організацією 

«Інститут філософії, 

логіки і соціології»(м. 

Львів), 

 



України категорії Б у галузі 

філософських наук (спеціальність 

033 «Філософія») відповідно до 

Наказу Міністерства освіти і науки 

України № 1188 від 24.09.2020 р. 

(додаток 5), зареєстровано у 

міжнародних науко метричних 

базах: Google Scholar, Research Bib, 

ICI World of Journals, Index 

Copernicus International). 

Фоменко 

Людмила 

Костянтинівна 

доцент Київський ордена 

Леніна державний 

університет 

ім.Т.Г.Шевченко, 

1984 

Філософія; 

філософ, викладач 

філософських 

дисциплін 

Кандидат філософських 

наук (09.00.08 – 

філософські питання науки 

і техніки); 

Тема дисертації: 

«Соціокультурна 

трансформація медичного 

знання методологічний 

аналіз 

(КН №009024  рішенням 

спеціалізованої вченої 

1. Фоменко Л. Теофраст Парацельс 

як вираз духовних  колізій доби 

Відродження.//Гуманізм. Людина. 

Ідеальне: Матеріали міжнародних 

людинознавчих філософських 

читань (Дрогобич, 2016) / Ред. 

колегія: В.С.Возняк (головний 

редактор), В.В.Лімонченко, 

О.А.Ткаченко. – Дрогобич: ТзОВ 

«Трек-ЛТД», 2016. – С.233-239. –(0,5 

др. арк.) 

2. Фоменко Л. Вплив філософії 

1. Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Івана Франка, 

кафедра психології 

15.04.2021 – 

23.04.2021 р. 

6 кредитів (180 

1) наявність не 

менше п’яти 

публікацій у 

періодичних 

наукових виданнях, 

що включені до 

переліку фахових 

видань України, до 

наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web 

of Science Core 



Ради Київського 

університету ім. Тараса 

Шевченка від 26 грудня 

1994 року). 

доцент кафедри філософії 

(АЕ № 001889 рішенням 

вченої Ради 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету 

від 2 листопада 1999 року). 

 

Р.Декарта на медицину в умовах її 

методологічних трансформацій 

(ХVII ст.) // Людинознавчі студії : 

збірник наукових праць 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка. Серія «Філософія» / 

ред. кол. О. Ткаченко (головний 

редактор) та ін. – Дрогобич : 

Редакційно-видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана Франка, 2017. – 

Випуск 34. – С. 122 - 137 (0,5 др. 

арк.) («Людинознавчі студії: збірник 

наукових праць Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана Франка. 

Серія «Філософія» включено до 

Переліку наукових фахових видань 

рішенням Атестаційної колегії 

Міністерства освіти і науки України 

(наказ № 1222 від 07.10.2016 р.), 

зареєстровано у міжнародних науко 

метричних базах: Google Scholar, 

Research Bib, ICI World of Journals). 

3. Фоменко Л.К. Лікарі-філософи 

доби Просвітництва (18 ст.) 

особливості творчої діяльності // 

Науковий вісник 

Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки. 

Серія: Філософські науки. − № 13-14 

(362-363). – Луцьк: Вежа-Друк, 2017. 

– C. 67-75 (0,7 др. арк.). 

4. Фоменко Л.К. Джон Лок: на 

годин) 

2. Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Проблеми 

саморозвитку 

особистості в 

сучасному 

суспільстві» (15 

годин - 0,5 кредиту 

EСTS) 

Collection: 

1. Фоменко Л. Вплив 

філософії Р.Декарта 

на медицину в умовах 

її методологічних 

трансформацій (ХVII 

ст.) // Людинознавчі 

студії : збірник 

наукових праць 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка. Серія 

«Філософія» / ред. 

кол. О. Ткаченко 

(головний редактор) 

та ін. – Дрогобич : 

Редакційно-

видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана 

Франка, 2017. – 

Випуск 34. – С. 122 - 

137 (0,5 др. арк.) 

(«Людинознавчі 

студії: збірник 

наукових праць 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка. Серія 

«Філософія» 

включено до Переліку 



перетині філософських та медичних 

пошуків / Людинознавчі 

студії:збірник  наукових праць 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка. Серія «Філософія» / 

ред. кол. О.Ткаченко (головний 

редактор) та ін. – Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана Франка, 2018. – 

Випуск 36. - С.96-112.(0,8 др. арк.) 

5. Фоменко Л.К., Голубєв О. 
Медична етика: на перетині  науки і 

моральності //Луцкий вестник. 

Науковий вісник 

Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки. 

Серія «Філософські науки». - №11 

(384), 2019. – C. 95 – 102 (авторська 

частка 0,3 др. арк.). 

6. Фоменко Л. Медицина у вирі 

методологічних колізій психоаналізу 

// Науковий вісник СНУ. 

Філософські науки. – №12 (396). – 

Луцьк, 2019. – С. 79–87  (0,5 др. 

арк.). 

7. Fomenko Ludmila, Golubev 

Oleksandr. Ethical plane of 

neofroidianism : E/Fromm/(Фоменко 

Л., Голубєв О. Етична площина 

неофройдизму: Е.Фромм.)(англ. 

мова) / Науковий вісник СНУ. 

Філософські науки. - №13 (397). – 

наукових фахових 

видань рішенням 

Атестаційної колегії 

Міністерства освіти і 

науки України (наказ 

№ 1222 від 07.10.2016 

р.), зареєстровано у 

міжнародних науко 

метричних базах: 

Google Scholar, 

Research Bib, ICI 

World of Journals). 

2. Фоменко Л.К. 

Лікарі-філософи доби 

Просвітництва (18 ст.) 

особливості творчої 

діяльності // Науковий 

вісник 

Східноєвропейського 

національного 

університету імені 

Лесі Українки. Серія: 

Філософські науки. − 

№ 13-14 (362-363). – 

Луцьк: Вежа-Друк, 

2017. – C. 67-75 (0,7 

др. арк.). 
3. Фоменко Л.К. Джон 

Лок: на перетині 

філософських та 

медичних пошуків / 

Людинознавчі 

студії:збірник  наукових 

праць Дрогобицького 

державного 



С.128-133 (авторська частка – 0,3 др. 

арк.). 

8. Фоменко Л., Янко Ж. Концепт 

«ненормального» в філософії М. 

Фуко // Людинознавчі студії : 

збірник наукових праць 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка. Серія «Філософія» / 

ред. кол. Н. Скотна (головний 

редактор) та ін. – Дрогобич : 

Видавничий дім «Гельветика», 2021. 

– Випуск 42. – С. 319 – 328 

(«Людинознавчі студії: збірник 

наукових праць Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана Франка. 

Серія «Філософія» включено до 

Переліку наукових фахових видань 

України категорії Б у галузі 

філософських наук (спеціальність 

033 «Філософія») відповідно до 

Наказу Міністерства освіти і науки 

України № 1188 від 24.09.2020 р. 

(додаток 5), зареєстровано у 

міжнародних науко метричних 

базах: Google Scholar, Research Bib, 

ICI World of Journals, Index 

Copernicus International). 

педагогічного 

університету імені Івана 

Франка. Серія 

«Філософія» / ред. кол. 

О.Ткаченко (головний 

редактор) та ін. – 

Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана 

Франка, 2018. – Випуск 

36. - С.96-112.(0,8 др. 

арк.) 

4. Фоменко Л.К., 

Голубєв О. Медична 

етика: на перетині  

науки і моральності / 

Луцкий вестник. 

Науковий вісник 

Східноєвропейського 

національного 

університету імені 

Лесі Українки. Серія 

«Філософські науки». 

- №11 (384), 2019. – C. 

95 – 102 (авторська 

частка 0,3 др. арк.). 

5. Фоменко Л. 

Медицина у вирі 

методологічних 

колізій психоаналізу // 

Науковий вісник 

СНУ. Філософські 

науки. – №12 (396). – 



Луцьк, 2019. – С. 79–

87  (0,5 др. арк.). 

6. Fomenko Ludmila, 

Golubev Oleksandr. 

Ethical plane of 

neofroidianism : 

E/Fromm/(Фоменко 

Л., Голубєв О. Етична 

площина 

неофройдизму: 

Е.Фромм.)(англ. мова) 

/ Науковий вісник 

СНУ. Філософські 

науки. - №13 (397). – 

С.128-133 (авторська 

частка – 0,3 др. арк.). 

7. Фоменко Л., Янко 

Ж. Концепт 

«ненормального» в 

філософії М. Фуко // 

Людинознавчі студії : 

збірник наукових 

праць Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка. Серія 

«Філософія» / ред. 

кол. Н. Скотна 

(головний редактор) 

та ін. – Дрогобич : 

Видавничий дім 

«Гельветика», 2021. – 



Випуск 42. – С. 319 – 

328 («Людинознавчі 

студії: збірник 

наукових праць 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка. Серія 

«Філософія» 

включено до Переліку 

наукових фахових 

видань України 

категорії Б у галузі 

філософських наук 

(спеціальність 033 

«Філософія») 

відповідно до Наказу 

Міністерства освіти і 

науки України № 1188 

від 24.09.2020 р. 

(додаток 5), 

зареєстровано у 

міжнародних науко 

метричних базах: 

Google Scholar, 

Research Bib, ICI 

World of Journals, 

Index Copernicus 

International). 

10) участь у 

міжнародних 

наукових та/або 

освітніх проектах, 



залучення до 

міжнародної 

експертизи, 

наявність звання 

“суддя міжнародної 

категорії”: 

Співпраця з 

Міжнародним 

Центром 

методологічних 

досліджень та 

інноваційних програм 

при Східному 

відділенні 

казахстанського 

товариства філософів 

«Казахстанських 

Філософський 

Конгрес» (м. Усть-

Каменогорськ, 

Республіка Казахстан) 

 

12) наявність 

апробаційних та/або 

науково-

популярних, та/або 

консультаційних 

(дорадчих), та/або 

науково-експертних 

публікацій з 

наукової або 

професійної 

тематики загальною 



кількістю не менше 

п’яти публікацій: 

1. Фоменко Л. 
Медичні аспекти 

філософської 

творчості Аристотеля 

// Філософські 

пошуки, вип..2(5)/ 

2016: До 2400-річчя 

Аристотеля. – Львів: 

Ліга-Прес, 2016.- 

С.80-92 (0,85 др. арк.) 

2. Фоменко Л. 
Методологічні 

трансформації 

західноєвропейської 

медицини (16-17ст.) / 

Філософські пошуки, 

Вип. 1(6) / 2017: 

Метафізичний 

дискурс у філософії: 

історія і сучасність. 

Львів: Ліга-Прес, 

2017. – С.96-108 - (0,8 

др.арк.). 

3. Фоменко Л.К. 

Методологічні 

пошуки вітчизняних 

лікарів-філософів (20 

ст.) // Філософські 

пошуки. Випуск 1 (7) 

/2018 – Львів: ІФЛІС 



Видавництво «Ліга-

Прес» - C. 19 – 31 (0,6 

др. арк.); 

4. Фоменко Л.К. 

Медицина и 

искусство // Феномен 

мистецтва як 

проблема філософії і 

культури російського 

Срібного віку: 

Матеріали 

Міжнародної наукової 

конференції 2017 р. / 

Ред. колегія: В.С. 

Возняк (головний 

редактор), В.В. 

Лімонченко, О.А. 

Ткаченко. – Дрогобич: 

ТзОВ «Трек-ЛТД», 

2018. – С. 203 – 210 

(0,5 др. арк.). 

5. Фоменко Л.К. 

З.Фройд і становлення 

нової парадигми 

медичного мислення/  

Філософські пошуки. 

Випуск 1(7)/2018 

/Львів: ІНФЛІС, Вид-

во «ЛІГА - «Ліга-

Прес», 2019. С.64-72 

(0,6 др. арк.) 

6. Фоменко Л.К. 
Співвідношення 



правового і 

морального аспекту  

медичної діяльності: 

філософський 

контекст/ 

Суперечності 

взаємодії моралі і 

права в сучасному 

українському 

суспільстві. / 

Матеріали науково-

практичної  

конференції 30 травня 

2019 року – Харків, 

«Право»,2019. - 

С.105-108 (0,3 др. 

арк.). 

7. Фоменко Л.К 

Роздуми стосовно 

витоків милосердної 

медицини. / Гуманізм. 

Людина. Уява: 

Матеріали 

Міжнародних 

людинознавчих 

філософських читань 

(Дрогобич, 2018) / 

Ред. колегія 

В.С.Возняк (головний 

редактор), 

В.В.Лімонченко, 

О.А.Ткаченко. – 

Дрогобич: ТзОВ 

«Трек ЛТД», 2018. - 



С.155-159. (0,3 др. 

арк.). 

8. Фоменко Л.К. 

Проблема «хворого 

генія»: Фрідріх Ніцше 

/ Філософські пошуки. 

Випуск 2 (10) 2019 до 

175-річчя з дня 

народження Фрідріха 

Ніцше. – Львів, 2019. 

– С.61-68 (0,5 др. арк.) 

19) діяльність за 

спеціальністю у 

формі участі у 

професійних та/або 

громадських 

об’єднаннях: 

Співпраця з  

Громадською 

організацією 

«Інститут філософії, 

логіки і соціології»(м. 

Львів), 

 

Ткаченко 

Олександр 

Анатолійович 

доцент Київський 

державнии   
університет 

імені 

Т.Г.Шевченка, 

1987 р.; 

філософія; 

Кандидат філософських 

наук (09.00.03 – 

соціальна філософія та 

філософія історії). 

Тема: «Духовність 

традиції: соціально- 

1. Ткаченко Олександр. Сенс 

людського життя в контексті 

проблеми ідеального //  Проблеми 

гуманітарних наук : збірник 

наукових праць Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана Франка. 

Стажування: ДВНЗ 

«Прикарпатський 

національний 

університет імені 

Василя Стефаника, 

кафедра філософії і 

соціології та 

1) наявність не 

менше п’яти 

публікацій у 

періодичних 

наукових виданнях, 

що включені до 

переліку фахових 



філософ, 

викладач 

філософських 

дисциплін. 

філософський аналіз». 

(ДК №062547 рішенням 

спеціалізованої вченої 

ради Національного 

педагогічного 

університету імені М.П. 

Драгоманова 

Міністерства освіти і 

науки України  від 10 

листопада 2010 року) 

Доцент кафедри 

філософії (12ДЦ № 

030583 рішенням 

Атестаційної колегії від 

17 лютого 2012 р.) 

Серія «Філософія» / ред. кол. Н. 

Скотна (шеф-редактор), О. Ткаченко 

(головний редактор) та ін. – 

Дрогобич : Редакційно-видавничий 

відділ ДДПУ імені Івана Франка, 

2017. – Випуск тридцять сьомий. – 

С. 25-33. DOI: 

https://doi.org/10.24919/2522-

4727.37.133021 

2. Ткаченко О.А., Війна: шлях до 

справедливості чи антропологічна 

катастрофа //POST- TRAUMATIC 

STRESS DISORDER: Adults, 

Children and Families in a War 

Situation: International Scientific and 

Practical Edition. - Vol. II. – Warsawa 

- Kyiv.: PAN - Gnosis, 2017/2018. p. 

405–412 

3. Ткаченко О., Бегей Г. 

Християнська модель особистості як 

джерело основних принципів 

належного педагогічного мислення 

//Людинознавчі студії: Збірник 

наукових праць ДДПУ ім. Івана 

Франка. Філософія. / ред. кол. Н. 

Скотна (шеф-редактор), О. Ткаченко 

(головний редактор) та ін.. – 

Дрогобич: Редакційно-видавничий 

відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2017. 

– Вип. 34. – С.102-121. DOI: 

https://doi.org/10.24919/2522-

4700.34.123009 

4. Tkachenko О., Golubev О. 

релігієзнавства» 

18.11.2019 – 

30.12.2019. Довідка 

No 01-23/37 від 

28.01.2020. 

Стажування 60 годин 

(2 ECTS), ЛНУ імені 

Івана Франка 2021 р. 

видань України, до 

наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web 

of Science Core 

Collection: 

1. Bodak, V., 

Tkachenko, A. (2021). 

РЕЛІГІЙНІ 

ПРОЦЕСИ В 

КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ 

ЄВРОПИ НА РУБЕЖІ 

XX – XXI СТ. 

Skhidnoievropeiskyi 

Istorychnyi Visnyk 

[East European 

Historical Bulletin], 17, 

40–55. (Web of Science 

2. Ткаченко 

Олександр. Сенс 

людського життя в 

контексті проблеми 

ідеального //  

Проблеми 

гуманітарних наук : 

збірник наукових 

праць Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка. Серія 

«Філософія» / ред. 

кол. Н. Скотна (шеф-

редактор), О. 

https://doi.org/10.24919/2522-4727.37.133021
https://doi.org/10.24919/2522-4727.37.133021
https://doi.org/10.24919/2522-4700.34.123009
https://doi.org/10.24919/2522-4700.34.123009


Symboliccontentofthelanguageasthebas

isofinterculturalcommunication // 

Людинознавчі студії : збірник 

наукових праць Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана Франка. 

Серія «Філософія» / ред. кол. О. 

Ткаченко (головний редактор) та ін. 

– Дрогобич : Редакційно-видавничий 

відділ ДДПУ імені Івана Франка, 

2018. – Випуск 36. –С.49-59. DOI: 

https://doi.org/10.24919/2522-

4700.36.154290 

5. Ткаченко О. Сім’я як потенційна 

умова входження дитини в духовну 

повноту буття // Проблеми 

гуманітарних наук : збірник 

наукових праць Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана Франка. 

Серія «Філософія» / ред. кол. О. 

Ткаченко (головний редактор) та ін. 

– Дрогобич : Редакційно- 

видавничий відділ ДДПУ імені Івана 

Франка, 2018. – Випуск 39. – С.111-

123 

6. Tkachenko О., Golubev О. The 

propheticimages of peterbruegel’s 

artistic philosophy //  Проблеми 

гуманітарних наук : збірник 

наукових праць Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана Франка. 

Серія «Філософія» / ред. кол. Н. 

Ткаченко (головний 

редактор) та ін. – 

Дрогобич : 

Редакційно-

видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана 

Франка, 2017. – 

Випуск тридцять 

сьомий. – С. 25-33. 

DOI: 

https://doi.org/10.24919

/2522-4727.37.13302 

3. Ткаченко О.А., 
Війна: шлях до 

справедливості чи 

антропологічна 

катастрофа //POST- 

TRAUMATIC 

STRESS DISORDER: 

Adults, Children and 

Familiesin a War 

Situation: International 

Scientific and Practical 

Edition. - Vol. II. – 

Warsawa - Kyiv.: PAN 

- Gnosis, 2017/2018. p. 

405–4 

4. Ткаченко О., 

Бегей Г. 

Християнська модель 

особистості як 

джерело основних 

принципів належного 

педагогічного 

https://doi.org/10.24919/2522-4700.36.154290
https://doi.org/10.24919/2522-4700.36.154290
https://doi.org/10.24919/2522-4727.37.133021
https://doi.org/10.24919/2522-4727.37.133021


Скотна (головний редактор) та ін.  – 

Дрогобич : Редакційно-видавничий 

відділ ДДПУ імені Івана Франка, 

2019. – Випуск сорок перший. – С. 

145-154. DOI: 

https://doi.org/10.24919/2522-

4727.41.172281 

7. Ткаченко О. Релігійна традиція в 

контексті постсекулярної парадигми. 

// Людинознавчі студії : збірник 

наукових праць Дрогобицького 

державного педагогічного 

університету імені Івана Франка. 

Серія «Філософія» / ред. кол. Н. 

Скотна (головний редактор) та ін. – 

Дрогобич : Редакційно-видавничий 

відділ ДДПУ імені Івана Франка, 

2020. – Випуск 40. – С. 107-120. DOI: 

https://doi.org/10.24919/2522-

4700.40.200826 

8. Ткаченко, О. (2021). 

Антропологічний аспект пандемій 

COVID-19. Людинознавчі студій: 

збірник наукових праць 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка. Серія «Філософія», 42, 

277–291, doi https://doi.org/ 

10.24919/2522-4700.42.18 

9. Tkachenko O, Golubev O. The 

problem of children's openness to the 

destructive nature of digital 

technologies/Challengesandopportuniti

мислення 

//Людинознавчі студії: 

Збірник наукових 

праць ДДПУ ім. Івана 

Франка. Філософія. / 

ред. кол. Н. Скотна 

(шеф-редактор), О. 

Ткаченко (головний 

редактор) та ін.. – 

Дрогобич: 

Редакційно-

видавничий відділ 

ДДПУ ім. Івана 

Франка, 2017. – Вип. 

34. – С.102-121. DOI: 

https://doi.org/10.24919

/2522-4700.34.1230 

5. Tkachenko О., 

Golubev О. 
Symboliccontentofthela

nguageasthebasisofinter

culturalcommunication 

// Людинознавчі студії 

: збірник наукових 

праць Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка. Серія 

«Філософія» / ред. 

кол. О. Ткаченко 

(головний редактор) 

та ін. – Дрогобич : 

Редакційно-

видавничий відділ 

https://doi.org/10.24919/2522-4727.41.172281
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esofthemodernrisksociety: socio-

cultural, economic and legal aspects: 

monograph; EditorsN. Varha,B. 

Hvozdetska. Praha: OKTAN PRINT, 

2021, p. 5-16. 

10. Bodak, V., Tkachenko, A. (2021). 

РЕЛІГІЙНІ ПРОЦЕСИ В КРАЇНАХ 

ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ НА РУБЕЖІ 

XX – XXI СТ. Skhidnoievropeiskyi 

Istorychnyi Visnyk [East European 

Historical Bulletin], 17, 40–55. (Web 

of Science). 

ДДПУ імені Івана 

Франка, 2018. – 

Випуск 36. –С.49-59. 

DOI: 

https://doi.org/10.24919

/2522-4700.36.1542 

6. Ткаченко О. Сім’я 
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входження дитини в 

духовну повноту 

буття // Проблеми 

гуманітарних наук : 

збірник наукових 

праць Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка. Серія 

«Філософія» / ред. 

кол. О. Ткаченко 

(головний редактор) 

та ін. – Дрогобич : 

Редакційно- 

видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана 

Франка, 2018. – 

Випуск 39. – С.111-

123 

7. Tkachenko О., 

Golubev О. The 

propheticimages of 

peterbruegel’s artistic 
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Проблеми 
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https://doi.org/10.24919/2522-4700.36.154290


гуманітарних наук : 

збірник наукових 

праць Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка. Серія 

«Філософія» / ред. 

кол. Н. Скотна 

(головний редактор) 

та ін.  – Дрогобич : 

Редакційно-

видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана 

Франка, 2019. – 

Випуск сорок перший. 

– С. 145-154. DOI: 

https://doi.org/10.24919

/2522-4727.41.172281 

8. Ткаченко О. 
Релігійна традиція в 

контексті 

постсекулярної 

парадигми. // 

Людинознавчі студії : 

збірник наукових 

праць Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка. Серія 

«Філософія» / ред. 

кол. Н. Скотна 

(головний редактор) 

та ін. – Дрогобич : 

https://doi.org/10.24919/2522-4727.41.172281
https://doi.org/10.24919/2522-4727.41.172281


Редакційно-

видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана 

Франка, 2020. – 

Випуск 40. – С. 107-

120. DOI: 

https://doi.org/10.24919

/2522-4700.40.200826 

9. Ткаченко, О. 
(2021). 

Антропологічний 

аспект пандемії 

COVID-19. 

Людинознавчі студії: 

збірник наукових 

праць Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка. Серія 

«Філософія», 42, 277–

291, doi https://doi.org/ 

10.24919/2522-

4700.42.18 

10. Tkachenko O, 

Golubev O. 
Theproblemofchildren's

opennesstothedestructiv

enatureofdigitaltechnol
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/Challengesandopportu

nitiesofthemodernriskso

ciety: socio-cultural, 

economicandlegalaspec
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ts: monograph; 

EditorsN. Varha,B. 

Hvozdetska. Praha: 

OKTAN PRINT, 2021, 

p. 5-16. 

3) наявність 

виданого підручника 

чи навчального 

посібника 

(включаючи 

електронні) або 

монографії 

(загальним обсягом 

не менше 5 

авторських 

аркушів), в тому 

числі видані у 

співавторстві 

(обсягом не менше 

1,5 авторського 

аркуша на кожного 

співавтора): 

1. Ткаченко О.А. 
Практикум з основ 

етики та естетики. 

Навчально- 

методичний посібник. 

Дрогобич: 

Редакційно- 

видавничий відділ 

ДДПУ ім. Івана 

Франка, 2008. – 165с.  

2. Філософія. 



Хрестоматія./ 

укладач Ткаченко 

Олександр 

Анатолійович. 

Дрогобич: 

Редакційно- 

видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана 

Франка, 2011. – 536 с. 

3. Філософія освіти: 

хрестоматія /укладач 

О.А.Ткаченко.  – 

Дрогобич: 

Редакційно-

видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана 

Франка, 2021. – 320 с. 

 

4) наявність виданих 

навчально-

методичних 

посібників/посібникі

в для самостійної 

роботи здобувачів 

вищої освіти та 

дистанційного 

навчання, 

електронних курсів 

на освітніх 

платформах 

ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/



методичних 

вказівок/рекомендац

ій/ робочих програм, 

інших друкованих 

навчально-

методичних праць 

загальною кількістю 

три найменування: 

1. Ткаченко О.А., 

Бодак В.А. 
Філософія. Методичні 

матеріали для 

семінарських занять 

та самостійної роботи 

студентів // 

Філософія. Методичні 

матеріали для 

семінарських занять 

та самостійної роботи 

студентів. – 

Дрогобич: 

Редакційно- 

видавничий відділ 

ДДПУ ім. Івана 

Франка, 2010. – 97 с.   

2. Ткаченко О., 

Бодак В. 
Релігієзнавство: 

навчально- 

методичний 

комплекс: навчальний 

посібник [для 

студентів всіх 



напрямів підготовки] / 

Бодак Валентина 

Анатоліївна, Ткаченко 

Олександр 

Анатолійович. – 

Дрогобич : 

Редакційно- 

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2012. – 

216 с. (13,6 др. арк. 

(авторська частка 

Ткаченка О.А. 6,8 др. 

арк.)) 

3. Ткаченко О., 

Бодак В. Релігія як 

феномен універсуму 

культури : методичні 

матеріали до 

семінарських занять 

[для підготовки 

фахівців ОКР 

«Магістр» галузі 

знань 0203 

«Гуманітарні науки» 

спеціальності 

8.02030101 

«Філософія»] – 

Дрогобич : 

Видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 



педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2014. – 

76 с. 

4. Ткаченко О., 

Бодак В., Бичков’як 

О. Філософія: Творчі 

завдання і 

першоджерела: 

практикум. Олександр 

Анатолійович 

Ткаченко, Валентина 

Антоліївна Бодак, 

Олена Вікторівна 

Бичков’як. – 

Дрогобич: 

Редакційно- 

видавничий відділ 

ДДПУ ім. Івана 

Франка, 2017. – 184 с. 

8) виконання 

функцій 

(повноважень, 

обов’язків) 

наукового керівника 

або відповідального 

виконавця наукової 

теми (проекту), або 

головного 

редактора/члена 

редакційної 

колегії/експерта 

(рецензента) 

наукового видання, 



включеного до 

переліку фахових 

видань України, або 

іноземного 

наукового видання, 

що індексується в 

бібліографічних 

базах: 

Виконання функцій 

головного 

редактора/члена 

редакційної колегії 

фахового видання 

“Людинознавчі студії. 

Філософія”. 

10) участь у 

міжнародних 

наукових та/або 

освітніх проектах, 

залучення до 

міжнародної 

експертизи, 

наявність звання 

“суддя міжнародної 

категорії”: 

Співпраця з 

Міжнародним 

Центром 

методологічних 

досліджень та 

інноваційних програм 

при Східному 



відділенні 

казахстанського 

товариства філософів 

«Казахстанських 

Філософський 

Конгрес» (м. Усть-

Каменогорськ, 

Республіка Казахстан) 

12) наявність 

апробаційних та/або 

науково-

популярних, та/або 

консультаційних 

(дорадчих), та/або 

науково-експертних 

публікацій з 

наукової або 

професійної 

тематики загальною 

кількістю не менше 

п’яти публікацій; 

1 Ткаченко О. 
Традиція і мова як 

онтологічні умови 

духовного буття 

людини // Слово як 

осереддя буття. 

Збірник на пошану 

професора Тетяни 

Іванівни Біленко - 

Дрогобич, 2015. - с. 

58-63. 

2. Ткаченко О. До 



проблеми 

філософської 

складової освітнього 

процесу в реаліях 

сучасності //Другі 

академічні читання 

пам’яті Г. І. Волинки: 

«Філософія, наука і 

освіта». Матеріали 

міжнародної науково- 

практичної 

конференції. 25-26 

квітня 2017 року. – 

Київ : Вид-во НПУ 

імені М. П. 

Драгоманова, 2017. – 

С. 22-25. 

3. Ткаченко А.А. 
Философия в 

контексте 

визововсовременного

обществаМинск: 

Беларускаянавука, 

2017 – С. 357 – 358. 

4. Ткаченко О.А. 
Відкритість 

людського буття 

перед викликами 

цифрової епохи: 

філософсько-

педагогічний аспект // 

Треті академічні 

читання пам’яті 

професора Г.І. 



Волинки: «Філософія, 

наука і освіта». 

Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції, 17-18 

травня 2019 року. – 

Київ: ТОВ 

«ВАДЕКС», С.28–32 

5. Ткаченко О.А. 
COVID-19 і проблеми 

онлайн-навчання 

очима студентів  

ДДПУ імені Івана 

Франка. -Львів : ЛНУ 

ім. Івана Франка, 

2021. – с.181-182 

19) діяльність за 

спеціальністю у 

формі участі у 

професійних та/або 

громадських 

об’єднаннях: 

 Співпраця з 

Громадською 

організацією 

«Інститут філософії, 

логіки і соціології»(м. 

Львів), 
 

Янко Жанна 

Василівна 

доцент Дрогобицький 

державний 

Кандидат філософських 

наук, спеціальність –

Навчання в аспірантурі при кафедрі 

філософії ДДПУ імені Івана Франка за 

Стажування у 

Національному 
1) наявність не 

менше п’яти 



педагогічний 

інститут ім. 

Івана Франка, 

1995, 

спеціальність 

«російська мова 

і література», 

кваліфікація 

спеціаліста 

вчителя 

російської мови 

та літератури 

09.00.03 – соціальна 

філософія та філософія 

історії 

Тема дисертації: 

“Художній твір у 

контексті пізнання: 

соціально-філософський 

аналіз (на прикладі 

творчості Івана Франка та 

Наталії Кобринської)”. 

(ДК №043355  рішенням 

президії Вищої 

атестаційної комісії 

України від 8 листопада 

2007 року ) 

Вчене звання доцента 

кафедри філософії (12ДЦ 

№ 037446 присвоєне 

рішенням  Атестаційної 

колегії від 17 січня 2014 

року). 

спеціаль ністю – 09.00.02 – діалектика 

та методологія соціального, 

природничого та технічного пізнання. 

Науковий керівник – професор Тетяна 

Іванівна Біленко. (1995 – 1999 рр) 

Викладала “Філософію”, “Етику та 

естетику”, “Історію мистецтва”, 

«Педагогічну етику», «Історію та теорію 

етики», «Риторику», “Філософію 

освіти”. 

1. Біленко Т., Янко Ж. Герменевтика в 

контексті вченого незнання // Науковий 

вісник Східноєвропейського 

національного університету ім.Лесі 

Українки: №10 (335). Серія: 

Філософські науки. – Луцьк : Вид-во 

СНУ ім.Лесі Українки, 2016. –  С. 3 – 9. 

(0,7 др.арк.). У співав. з Т.Біленко. 

(фахова стаття). 

2. Біленко Т., Янко Ж. Герменевтика 

як творчість чи співтворчість // 

Людяність творчості як творчість 

людяності : Матеріали ХІV 

Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (25 травня 2017 р., м.Київ) / 

Укладачі: Новіков Б.В., Мельниченко 

А.А., Покулита І.К., Шевчук Ю.А./. – К. 

: КПІ ім.Ігоря Сікорського. – К. : ТОВ 

НВП «Інтерсервіс», 2017. – С. 26 – 29. 

(0,3 др.арк.). У співав. з Т.Біленко 

(стаття у матеріалах конференції). 

Режим доступу: 

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/20489 

3. Янко Ж. Творча уява та процес 

художнього пізнання соціокультурної 

дійсності // Людинознавчі студії: 

Збірник наукових праць ДДПУ імені 

Івана Франка / Ред.кол. Н.Скотна 

університеті «Львівська 

політехніка» 

(01.11.2016 р. – 

30.11.2016 р.). 

Довідка № 505 від 

08.12.2016 р 

4,5 кредити (135 годин) 

публікацій у 

періодичних 

наукових виданнях, 

що включені до 

переліку фахових 

видань України, до 

наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web 

of Science Core 

Collection: 

1.  Біленко Т., Янко 

Ж. Герменевтика в 

контексті вченого 

незнання // Науковий 

вісник 

Східноєвропейського 

національного 

університету ім. Лесі 

Українки: №10 (335). 

Серія: Філософські 

науки. – Луцьк : Вид-

во СНУ ім. Лесі 

Українки, 2016. – С. 3 

– 9. (0,7 др. арк.).  

 

2. Янко Ж. Візія 

соціальних реалій у 

філософсько-

мистецькому ракурсі 

// Науковий вісник 

Східноєвропейського 

національного 

університету ім.Лесі 

Українки: №10 (383). 

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/20489


(гол.редактор), О.Ткаченко та ін. – 

Дрогобич : Редакційно-видавничий 

відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. – 

Випуск тридцять шостий. Філософія. – 

С. 113–128. (0,8 д.а., фахова стаття). 

Режим доступу : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lstudf_2018_36

_11 

4. Янко Ж. Політика і мистецтво у 

концепті Івана Франка // Людина, 

суспільство, політика: актуальні 

виклики сучасності: Матеріали V 

Міжнародної науково-практичної 

конференції (м.Одеса, 23-24 лютого 

2018 р.). – Одеса : Національний 

університет «Одеська юридична 

академія», 2018. – С. 83 – 87. (0,3 

др.арк., стаття). 

5. Янко Ж. Проблема пізнання у 

контексті філософії освіти професора 

Валерія Скотного // Збірник матеріалів 

Міжнародної науково-практичної 

конференції до 70-річчя від дня 

народження професора В.Г.Скотного 

«Актуальні проблеми філософії освіти: 

загально філософські, психолого-

педагогічні та організаційні виміри» / 

ред.рада: Ткаченко О.А. (головний 

редактор) та ін. –  Дрогобич : 

Редакційно-видавничий відділ ДДПУ 

імені Івана Франка. (0,3 др.арк., стаття). 

6. Янко Ж. Феномен творчої уяви у 

контексті соціального пізнання // 

Гуманізм. Людина. Уява : Матеріали 30-

х Міжнародних людинознавчих 

філософських читань (Дрогобич, 2018 

р.) / Ред. колегія: В.С.Возняк (головний 

редактор), О.А.Ткаченко, 

В.В.Лімонченко. – Дрогобич : 

Серія: Філософські 

науки. – Луцьк : Вид-

во СНУ ім.Лесі 

Українки, 2018 . – 

С.89 – 93 (0,5 др. 

арк.); 
 

3. Янко Ж. Творча уява 

та процес художнього 

пізнання 

соціокультурної 

дійсності // 

Людинознавчі студії: 

Збірник наукових праць 

ДДПУ імені Івана 

Франка / Ред.кол. 

Н.Скотна 

(гол.редактор), 

О.Ткаченко та ін. – 

Дрогобич : Редакційно-

видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана 

Франка, 2018. – Випуск 

тридцять шостий. 

Філософія. – С. 113–128. 

(0,8 д.а., фахова стаття). 

Режим доступу : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/

Lstudf_2018_36_11 

 

4. Янко Ж. До питання 

про особливості 

соціального пізнання 

засобами художнього 

твору // Науковий 

вісник 

Східноєвропейського 

національного 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Lstudf_2018_36_11
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Lstudf_2018_36_11
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Lstudf_2018_36_11
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Lstudf_2018_36_11


Видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного університету 

імені Івана Франка, 2018. – С. 102 – 107. 

(0,3 д.а., стаття). 

7. Янко Ж. Візія соціальних реалій у 

філософсько-мистецькому ракурсі // 

Науковий вісник Східноєвропейського 

національного університету ім.Лесі 

Українки: №10 (383). Серія: 

Філософські науки. – Луцьк : Вид-во 

СНУ ім.Лесі Українки, 2018 . – С.89 – 

93 (0,5 д.а., фахова стаття). Режим 

доступу: 

https://www.twirpx.com/file/3091035/ 

8. Янко Ж. До питання про особливості 

соціального пізнання засобами 

художнього твору // Науковий вісник 

Східноєвропейського національного 

університету ім.Лесі Українки: №13 

(397). Серія: Філософські науки. – 

Луцьк : Вид-во СНУ ім.ЛесіУкраїнки, 

2019. – С. 122 – 127. (0,5 д.а., фахова 

стаття). 

9. Янко Ж. Автобіографія як спосіб 

соціального пізнання // Людинознавчі 

студії: Збірник наукових праць ДДПУ 

імені Івана Франка / Ред.кол. Н.Скотна 

(гол.редактор), О.Ткаченко та ін. – 

Дрогобич : Редакційно-видавничий 

відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2020. – 

Випуск 40. Філософія. – С. 121 – 129. 

(0,5 д.а., фахова стаття). Режим доступу: 

http://kaf-

filos.dspu.edu.ua/article/view/200827/2008

42 

10. Янко Ж. Соціальні типи людей у 

творчості Івана Франка // Гуманізм. 

Людина. Камо грядеши? : Матеріали 

університету ім.Лесі 

Українки: №13 (397). 

Серія: Філософські 

науки. – Луцьк : Вид-во 

СНУ ім.Лесі Українки, 

2019 . – С. 122 – 127. 

(0,5 др. арк.). 

5. Янко Ж. 

Автобіографія як 

спосіб соціального 

пізнання // 

Людинознавчі студії: 

Збірник наукових 

праць ДДПУ імені 

Івана Франка / 

Ред.кол. Н.Скотна 

(гол.редактор), 

О.Ткаченко та ін. – 

Дрогобич : 

Редакційно-

видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана 

Франка, 2020. – 

Випуск 40. Філософія. 

– С. 121 – 129. (0,5 др. 

арк.). Режим доступу: 

http://kaf-

filos.dspu.edu.ua/article

/view/200827/200842 

(Людинознавчі студії: 

збірник наукових 

праць Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка. Серія 

http://kaf-filos.dspu.edu.ua/article/view/200827/200842
http://kaf-filos.dspu.edu.ua/article/view/200827/200842
http://kaf-filos.dspu.edu.ua/article/view/200827/200842
http://kaf-filos.dspu.edu.ua/article/view/200827/200842
http://kaf-filos.dspu.edu.ua/article/view/200827/200842
http://kaf-filos.dspu.edu.ua/article/view/200827/200842


ХХХ-х Міжнародних людинознавчих 

філософських читань (Дрогобич, 2020 

р.) / Ред. колегія: В.С. Возняк (головний 

редактор), В.В. Лімонченко, М.С. 

Галущак. – Дрогобич : Редакційно-

видавничий відділ ДДПУ імені Івана 

Франка, 2020. - С.182 – 190. Режим 

доступу: 

http://dspu.edu.ua/history/?page_id=144 

11. Фоменко Л., Янко Ж. Концепт 

«ненормального» в философии М. Фуко 

// Людинознавчі студії : збірник наукових 

праць Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана 

Франка. Серія «Філософія» / ред. кол. 

О. Ткаченко (головний редактор) та ін. – 

Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана Франка, 2021. – Випуск 

42. – С.317 - 328. (у співавторстві з 

Л.Фоменко). (0,5 д.а., фахова стаття). 
 

«Філософія» 

включено до Переліку 

наукових фахових 

видань рішенням 

Атестаційної колегії 

Міністерства освіти і 

науки України (наказ 

№ 1222 від 07.10.2016 

р.), зареєстровано у 

міжнародних науко 

метричних базах: 

Google Scholar, 

Research Bib, ICI 

World of Journals, 

Index Copernicus 

International. Кожному 

опублікованому 

матеріалу 

присвоюється 

міжнародний 

цифровий 

ідентифікатор DOI 

(digital object 

identifier). 

6. Фоменко Л., Янко 

Ж. Концепт 

«ненормального» в 

философии М. Фуко // 

Людинознавчі студії : 

збірник наукових 

праць Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка. Серія 

http://dspu.edu.ua/history/?page_id=144


«Філософія» / ред. кол. 

О. Ткаченко (головний 

редактор) та ін. – 

Дрогобич : 

Редакційно-

видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана 

Франка, 2021. – 

Випуск 42. – С.317 ‒ 

328. (у співавторстві з 

Л.Фоменко). (0,5 д.а., 

фахова стаття). 

8) виконання 

функцій 

(повноважень, 

обов’язків) 

наукового керівника 

або відповідального 

виконавця наукової 

теми (проекту), або 

головного 

редактора/члена 

редакційної 

колегії/експерта 

(рецензента) 

наукового видання, 

включеного до 

переліку фахових 

видань України, або 

іноземного 

наукового видання, 



що індексується в 

бібліографічних 

базах: 

Відповідальний 

секретар фахових 

збірників «Проблеми 

гуманітарних наук: 

збірник наукових 

праць Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка» та 

“Людинознавчі 

студії». Серія 

«Філософія”,  

10) участь у 

міжнародних 

наукових та/або 

освітніх проектах, 

залучення до 

міжнародної 

експертизи, 

наявність звання 

“суддя міжнародної 

категорії”: 

Співпраця з 

Міжнародним 

Центром 

методологічних 

досліджень та 

інноваційних програм 

при Східному 



відділенні 

казахстанського 

товариства філософів 

«Казахстанських 

Філософський 

Конгрес» (м. Усть-

Каменогорськ, 

Республіка Казахстан) 

 

12) наявність 

апробаційних та/або 

науково-

популярних, та/або 

консультаційних 

(дорадчих), та/або 

науково-експертних 

публікацій з 

наукової або 

професійної 

тематики загальною 

кількістю не менше 

п’яти публікацій: 

1. Біленко Т., Янко Ж. 
Герменевтика як 

творчість чи 

співтворчість // 

Людяність творчості як 

творчість людяності : 

Матеріали ХІV 

Всеукраїнської науково-

практичної конференції 

(25 травня 2017 р., 

м.Київ) / Укладачі: 

Новіков Б.В., 



Мельниченко А.А., 

Покулита І.К., Шевчук 

Ю.А./. – К. : КПІ 

ім.Ігоря Сікорського. – 

К. : ТОВ НВП 

«Інтерсервіс», 2017. – С. 

26 – 29. (0,3 др.арк.). У 

співав. з Т.Біленко 

(стаття у матеріалах 

конференції). Режим 

доступу: 

https://ela.kpi.ua/handle/1

23456789/20489 

2. Янко Ж. Політика і 

мистецтво у концепті 

Івана Франка // Людина, 

суспільство, політика: 

актуальні виклики 

сучасності: Матеріали V 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

(м.Одеса, 23-24 лютого 

2018 р.). – Одеса : 

Національний 

університет «Одеська 

юридична академія», 

2018. – С. 83 – 87. (0,3 

др.арк., стаття). 

3. Янко Ж. Проблема 

пізнання у контексті 

філософії освіти 

професора Валерія 

Скотного // Збірник 

матеріалів Міжнародної 

науково-практичної 

конференції до 70-річчя 

від дня народження 

професора В.Г.Скотного 

«Актуальні проблеми 

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/20489
https://ela.kpi.ua/handle/123456789/20489


філософії освіти: 

загально філософські, 

психолого-педагогічні 

та організаційні виміри» 

/ ред.рада: Ткаченко 

О.А. (головний 

редактор) та ін. –  

Дрогобич : Редакційно-

видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана 

Франка. (0,3 др.арк., 

стаття). 

4. Янко Ж. Феномен 

творчої уяви у контексті 

соціального пізнання // 

Гуманізм. Людина. Уява 

: Матеріали 30-х 

Міжнародних 

людинознавчих 

філософських читань 

(Дрогобич, 2018 р.) / 

Ред. колегія: В.С.Возняк 

(головний редактор), 

О.А.Ткаченко, 

В.В.Лімонченко. – 

Дрогобич : Видавничий 

відділ Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені Івана 

Франка, 2018. – С. 102 – 

107. (0,3 д.а., стаття). 

5. Янко Ж. Соціальні 

типи людей у творчості 

Івана Франка // 

Гуманізм. Людина. 

Камо грядеши? : 

Матеріали ХХХ-х 

Міжнародних 



людинознавчих 

філософських читань 

(Дрогобич, 2020 р.) / 

Ред. колегія: В.С. 

Возняк (головний 

редактор), В.В. 

Лімонченко, М.С. 

Галущак. – Дрогобич : 

Редакційно-видавничий 

відділ ДДПУ імені Івана 

Франка, 2020. - С.182 – 

190. Режим доступу: 

http://dspu.edu.ua/history/

?page_id=144 

 

 

19) діяльність за 

спеціальністю у 

формі участі у 

професійних та/або 

громадських 

об’єднаннях: 

Співпраця з 

Громадською 

організацією 

«Інститут філософії, 

логіки і соціології»(м. 

Львів), 

 

 

Бичковяк 

Олена 

Вікторівна 

доцент Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

Кандидат філософських 

наук 

1. Бичковяк О.В Освітня система 

Польщі крізь призму шкільних 

реформ в Україні // Актуальні 

Прикарпатський 

Національний 

Університет імені 

1) наявність не 

менше п’яти 

публікацій у 

http://dspu.edu.ua/history/?page_id=144
http://dspu.edu.ua/history/?page_id=144


університет 

імені Івана 

Франка, 2002 

рік, 

«Філософія», 

філософ, 

викладач 

філософських, 

культурологічн

их та 

соціальних 

дисциплін 

09.00.05 – історія 

філософії 

Тема дисертації: 

«Єдність Істини, Добра 

і Краси у філософії 

В.С.Соловйова» 

(ДК № 044107 

рішенням 

спеціалізованої вченої 

ради Львівського 

національного 

університету імені 

Івана Франка 

Міністерства освіти і 

науки України від 

13.12.2007 року) 

 

проблеми філософії та соціології, 

№24, 2019 (0,5 д.а.) 

Режим доступу: 

http://apfs.onua.edu.ua/index.php/APF

S/article/view/853 

2. .Бичков’як О. В. Символ – ключ 

до культури людства / О. В. 

Бичков’як // Актуальні проблеми 

філософії та соціології. - 2017. - Вип. 

17. - С. 7-9. (0,6 д.а.).  

Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprfc_2017_1

7_4. 

3. Бичков’як О. В. Знак та символ у 

філософії Е.Кассірера. // Творчість 

М.О.Лосського у контексті філософії 

та культури російського срібного 

віку. – Дрогобич Редакційно-

видавничий відділ ДДПУ імені Івана 

Франка. – 2016. – С. 206-209.(0,5 

д.а.)  

4. Бичков’як О.В. Дискримінація в 

Україні: міфи та реальність // 

Людинознавчі студії: збірник 

наукових праць. Серія «Філософія», 

Випуск 34. – 2017.- С. 9-21 (0,5 д.а.)  

Режим доступу: 

file:///C:/Users/PC-

ROOT/AppData/Local/Temp/120328-

281133-1-PB.pdf 

5. Бичковяк О.В. Основні архетипи 

українського менталітету та їх вплив 

на реалії сьогодення // Вчені записки 

ТНУ імені В.Вернадського. Серія: 

Василя Стефаника 

«Українська 

культураа: 

парадигмальний 

аспект» 

Довідка ПНУ від 

20.11.2018 р. 

№01-15/03/1878 

4,5 кредити (135 

годин) 

періодичних 

наукових виданнях, 

що включені до 

переліку фахових 

видань України, до 

наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web 

of Science Core 

Collection: 

1. Бичковяк О.В 
Освітня система 

Польщі крізь призму 

шкільних реформ в 

Україні // Актуальні 

проблеми філософії та 

соціології, №24, 2019 

(0,5 д.а.) 

Режим доступу: 

http://apfs.onua.edu.ua/i

ndex.php/APFS/article/

view/853 

2. Бичков’як 

О.В. Символ – ключ 

до культури людства / 

О. В. Бичков’як // 

Актуальні проблеми 

філософії та 

соціології. - 2017. - 

Вип. 17. - С. 7-9. (0,6 

д.а.).  

Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJR

http://apfs.onua.edu.ua/index.php/APFS/article/view/853
http://apfs.onua.edu.ua/index.php/APFS/article/view/853
http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprfc_2017_17_4
http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprfc_2017_17_4
../../../../Users/PC-ROOT/AppData/Local/Temp/120328-281133-1-PB.pdf
../../../../Users/PC-ROOT/AppData/Local/Temp/120328-281133-1-PB.pdf
../../../../Users/PC-ROOT/AppData/Local/Temp/120328-281133-1-PB.pdf
http://apfs.onua.edu.ua/index.php/APFS/article/view/853
http://apfs.onua.edu.ua/index.php/APFS/article/view/853
http://apfs.onua.edu.ua/index.php/APFS/article/view/853
http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprfc_2017_17_4


Історичні науки. – Том 31(70), № 2, 

2020. – С.80-84 (0,6 д.а.) 

Режим доступу: 

http://www.hist.vernadskyjournals.in.u

a/journals/2020/2_2020/16.pdf 

6. Бичковяк О.В. Символ та 

культура – природа взаємозв’язку // 

Науковий вісник 

Східноєвропейського Національного 

університету імені Лесі Українки. 

Серія: Філософські науки. - № 13 

(397), 2019. – С.7 – 11. (0,7 д.а.) 

 

N/aprfc_2017_17_4. 

3 .Бичков’як О.В. 
Знак та символ у 

філософії Е.Кассірера. 

// Творчість 

М.О.Лосського у 

контексті філософії та 

культури російського 

срібного віку. – 

Дрогобич Редакційно-

видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана 

Франка. – 2016. – С. 

206-209.(0,5 д.а.)  

4. Бичков’як О. В. 
Дискримінація в 

Україні: міфи та 

реальність // 

Людинознавчі студії: 

збірник наукових 

праць. Серія 

«Філософія», Випуск 

34. – 2017.- С. 9-21 

(0,5 д.а.)  

Режим доступу: 

file:///C:/Users/PC-

ROOT/AppData/Local/

Temp/120328-281133-

1-PB.pdf 

5. Бичковяк О.В 
Основні архетипи 

українського 

менталітету та їх 

вплив на реалії 

сьогодення // Вчені 

http://www.hist.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/2_2020/16.pdf
http://www.hist.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/2_2020/16.pdf
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записки ТНУ імені 

В.Вернадського. 

Серія: Історичні 

науки. – Том 31(70), 

№ 2, 2020. – С.80-84 

(0,6 д.а.) 

Режим доступу: 

http://www.hist.vernads

kyjournals.in.ua/journa

ls/2020/2_2020/16.pdf 

6. Бичковяк О.В. 
Символ та культура – 

природа взаємозв’язку 

// Науковий вісник 

Східноєвропейського 

Національного 

університету імені 

Лесі Українки. Серія: 

Філософські науки. - 

№ 13 (397), 2019. – 

С.7 – 11. (0,7 д.а.) 

7. Бичковяк О.В. 
Символ та культура – 

природа взаємозв’язку 

// Науковий вісник 

Східноєвропейського 

Національного 

університету імені 

Лесі Українки. Серія: 

Філософські науки. - 

№ 13 (397), 2019. – 

С.7 – 11. (0,7 д.а.) 

 

4) наявність виданих 

навчально-

http://www.hist.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/2_2020/16.pdf
http://www.hist.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/2_2020/16.pdf
http://www.hist.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/2_2020/16.pdf


методичних 

посібників/посібникі

в для самостійної 

роботи здобувачів 

вищої освіти та 

дистанційного 

навчання, 

електронних курсів 

на освітніх 

платформах 

ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/

методичних 

вказівок/рекомендац

ій/ робочих програм, 

інших друкованих 

навчально-

методичних праць 

загальною кількістю 

три найменування: 

1. Бичков'як О.В.. 
Історія української 

культури: матеріали 

для самостійної 

роботи. - Дрогобич., 

ред.-вид.відділ ДДПУ 

ім..І.Франка, 2017. – 

80 с.- 4 д.а. 

2. Ткаченко О., 

Бодак В., Бичковяк 

О. Філософія: 

Філософія: творчі 

завдання і 



першоджерела : 

практикум. Частина І. 

Олександр 

Анатолійович 

Ткаченко, Валентина 

Антоліївна Бодак, 

Олена Вікторівна 

Бичков’як. – 

Дрогобич: 

Редакційно-

видавничийвідділ 

ДДПУ ім. Івана 

Франка, 2017. – 184 с. 

(11,5 д.а.) 

3. Бичков’як О., 

Галущак М. 

ФІЛОСОФІЯ 

ОСВІТИ: Методичні 

матеріали до 

семінарських занять. 

Навчально-

методичний посібник 

/ Бичков’як Олена 

Вікторівна, Галущак 

Мар’яна Степанівна. – 

Дрогобич: 

Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 



Івана Франка, 2021. –  

28 с. 

10) участь у 

міжнародних 

наукових та/або 

освітніх проектах, 

залучення до 

міжнародної 

експертизи, 

наявність звання 

“суддя міжнародної 

категорії”: 

Співпраця з 

Міжнародним 

Центром 

методологічних 

досліджень та 

інноваційних програм 

при Східному 

відділенні 

казахстанського 

товариства філософів 

«Казахстанських 

Філософський 

Конгрес» (м. Усть-

Каменогорськ, 

Республіка Казахстан) 

 

12) наявність 

апробаційних та/або 

науково-

популярних, та/або 



консультаційних 

(дорадчих), та/або 

науково-експертних 

публікацій з 

наукової або 

професійної 

тематики загальною 

кількістю не менше 

п’яти публікацій; 

1. Бичков’як О.В. 

Символ – ключ до 

культури людства // 

Актуальні проблеми 

філософії та 

соціології. Вип 7.  – 

Одеса: Видавничий 

дім «Гельветика», 

2017. – С. 7 – 10 (0,6 

д.а.)..  

2. Бичков'як. О.В. 

Інтелектуальний 

вимір єдності істини, 

добра і краси у 

В.Соловйова // 

Феномен мистецтва 

як проблема філософії 

і культури 

російського Срібного 

віку : Матеріали 

Міжнародної наукової 

конференції 2017 р. / 

Ред. колегія : 

В.С.Возняк (гол. ред.), 

В.В.Лімонченко, О.А. 



Ткаченко. – Дрогобич: 

ТзОВ «Трек-ЛТД», 

2018. – C. 107 – 112 

(0,4 др. арк.). 

3. Бичковяк О.В. 
«Феномен фінської 

освіти: базові 

принципи» // 

Матеріали ХІІІ 

Міжнародної науково-

практична інтернет-

конференція 

«Проблеми та 

перспективи розвитку 

сучасної науки в 

країнах Європи та 

Азії» 30 червня 2019 

розд. Філософія. (0,2 

др. 

арк.)http://conferences.

neasmo.org.ua/uk/conf/

67/cat/16 

4. Бичковяк О.В. 

Український етнічний 

менталітет та його 

вплив на реалії 

сьогодення // 

Матеріали   

Міжнародної науково-

практичної 

конференції  «Сучасні 

наукові дослідження 

представників 

суспільних наук – 

прогрес майбутнього» 



27-28 березня 2020 р. 

– Львів, 2020. – С. 5-

10 (0,2 др. арк.) 

5. Бичковяк О.В. 
Символ – основа мови 

культури // Матеріали 

  Міжнародної 

науково-практичної 

конференції «Вплив 

суспільних наук на 

процес розвитку 

суспільства: можливе 

та реальне» 6-7 

березня 2020 р. – 

Київ, 2020. – С.11 – 17 

(0,2 др. арк.) 

19) діяльність за 

спеціальністю у 

формі участі у 

професійних та/або 

громадських 

об’єднаннях: 

1. Співпраця з 

Громадською 

організацією 

«Інститут філософії, 

логіки і соціології»(м. 

Львів), 

2. З 2015 року член 

ГО «Воля громади» 

3. З 2015 року депутат 



сьомого 

демократичного 

скликання 

Дрогобицької міської 

ради 

4. З 2020 року депутат 

восьмого 

демократичного 

скликання 

Дрогобицької ТГ 

Галущак 

Мар’яна 

Степаніва 

доцент Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет 

імені Івана 

Франка, 2005 

рік, 

«Філософія», 

філософ, 

викладач 

філософських, 

культурологічн

их та 

соціальних 

дисциплін 

Кандидат філософських 

науковий 

(09.00.04 – філософська 

антропологія,філософія 

культури; 

Тема дисертації: 

«Філософсько-

культурологічний 

аналіз кризового стану 

європейської 

свідомості епохи 

Постмодернізму (ДК № 

030556 рішенням 

Атестаційної колегії  

від 29 вересня 2015 року), 

(захиствідбувся на базі 

Національного 

педагогічного 

університету імені 

М.П.Драгоманова 

1. Галущак М. Істина? 

Альтернатива постмодерну/ 

М. Галущак // Науковий вісник 

Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки. – 

Серія «Філософські науки. - № 10 

(335). – Луцьк, 2016. – С.20-24 (0,5 

д.а.) 

2. Галущак М. Постмодерна 

парадигма кінця історії / М. Галущак 

// Людинознавчі студії: збірник 

наукових праць ДДПУ імені Вана 

Франка.Серія «Філософія» / ред..кол. 

О.Ткаченко (та ін..). – Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ 

ДДПУ ім..І.Франка, 2017 р. – Вип.34. 

– С.44-58. (0,8 др.арк.) 
3. Галущак М. Сучасне 

(постмодерне) мистецтво як сфера 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Івана Франка, 

кафедра психології. 

02.11.2020 р. – 

11.12.2020 р. 

Тема: 

«Психологічний 

клімат формування 

особистості в умовах 

глобалізму 

 

Довідка про 

проходження 

стажування від 18 

січня 2021 р. № 31. 

1) наявність не 

менше п’яти 

публікацій у 

періодичних 

наукових виданнях, 

що включені до 

переліку фахових 

видань України, до 

наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web 

of Science Core 

Collection: 

1. Галущак М. 

Істина? Альтернатива 

постмодерну/ 

М. Галущак // 

Науковий вісник 

Східноєвропейського 

національного 

університету імені 

Лесі Українки. – Серія 

«Філософські науки. - 



 

 

відчуження / М. Галущак// Науковий 

вісник Східноєвропейського 

національного університету імені 

Лесі Українки. Серія: Філософські 

науки. − № 13-14 (362-363). – Луцьк: 

Вежа-Друк, 2017. − С.121-124. (0,5 

др.арк.). 

4. Галущак М. Філософсько-

культурологічний аналіз поняття 

«криза» / М. Галущак // Проблеми 

гуманітарних наук: збірник наукових 

праць ДДПУ імені Вана 

Франка.Серія «Філософія» / ред..кол. 

О.Ткаченко (та ін..). – Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ 

ДДПУ ім..І.Франка, 2018 р. – Вип.39. 

– С. (0,72 др.арк.) 
5. Галущак М. Постсекулярний 

проект сучасності / М. Галущак // 

Людинознавчі студії: збірник 

наукових праць ДДПУ імені Вана 

Франка.Серія «Філософія» / ред..кол. 

О.Ткаченко (та ін..). – Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ 

ДДПУ ім..І.Франка, 2018 р. – Вип.36. 

– С.35-47. (0,61 др.арк.); 

6. Лімонченко В., Галущак 

М.Досвід «смерті людини» у 

свідченнях європейського кіно 

(М. Ганеке) / В.Лімонченко, 

М.Галущак // Вісник Харківського 

6 кредитів (180 

годин) 

№ 10 (335). – Луцьк, 

2016. – С.20-24 (0,5 

д.а.) 

2. Галущак М. 
Постмодерна 

парадигма кінця 

історії / М. Галущак // 

Людинознавчі студії: 

збірник наукових 

праць ДДПУ імені 

Вана Франка.Серія 

«Філософія» / 

ред..кол. О.Ткаченко 

(та ін..). – Дрогобич: 

Редакційно-

видавничий відділ 

ДДПУ ім..І.Франка, 

2017 р. – Вип.34. – 

С.44-58. (0,8 др.арк.) 

3. Галущак М. 

Сучасне 

(постмодерне) 

мистецтво як сфера 

відчуження / 

М. Галущак// 

Науковий вісник 

Східноєвропейського 

національного 

університету імені 

Лесі Українки. Серія: 

Філософські науки. − 



національного університету імені В. 

Н. Каразіна. Серія «Філософія. 

Філософські перипетії». – 

Харків, 2019. – Випуск 60. – С.29-40. 

(авт.частка 0,3 др.арк.) 
7. Галущак М. Душа і світ Освальда 

Шпенглера / М. Галущак // 

Людинознавчі студії: збірник 

наукових праць ДДПУ імені Вана 

Франка.Серія «Філософія» / ред..кол. 

О.Ткаченко (та ін..). – Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ 

ДДПУ ім..І.Франка, 2019. – Вип.38. – 

С. 24-35. (0, 5 др.арк.) 
8. Галущак М. Ідентичність як 

проблема: нові змісти та 

альтернативи?// Людинознавчі 

студії: збірник наукових праць 

ДДПУ імені Івана Франка.Серія 

«Філософія» / ред..кол. О.Ткаченко 

(та ін..). – Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ ДДПУ 

ім..І.Франка, 2020. – Вип.41. – С. 84-

96. (0, 59 др.арк.) (кат.Б) 
9. Галущак М. Соціальні аспекти 

сучасних наукових орієнтацій // 

Людинознавчі студії: збірник 

наукових праць ДДПУ імені Івана 

Франка.Серія «Філософія» / ред..кол. 

О.Ткаченко (та ін..). – Дрогобич: 

Редакційно-видавничий відділ 

ДДПУ ім..І.Франка, 2021. – Вип.42. – 

С. 104-116. (0,62 др.арк.) (кат.Б) 

№ 13-14 (362-363). – 

Луцьк: Вежа-Друк, 

2017. − С.121-124. (0,5 

др.арк.). 

4. Галущак М. 

Філософсько-

культурологічний 

аналіз поняття 

«криза» / М. Галущак 

// Проблеми 

гуманітарних наук: 

збірник наукових 

праць ДДПУ імені 

Вана Франка.Серія 

«Філософія» / 

ред..кол. О.Ткаченко 

(та ін..). – Дрогобич: 

Редакційно-

видавничий відділ 

ДДПУ ім..І.Франка, 

2018 р. – Вип.39. – С. 

(0,72 др.арк.) 

5. Галущак М. 

Постсекулярний 

проект сучасності / 

М. Галущак // 

Людинознавчі студії: 

збірник наукових 

праць ДДПУ імені 

Вана Франка.Серія 

«Філософія» / 

ред..кол. О.Ткаченко 



(та ін..). – Дрогобич: 

Редакційно-

видавничий відділ 

ДДПУ ім..І.Франка, 

2018 р. – Вип.36. – 

С.35-47. (0,61 др.арк.); 

6. Лімонченко В., 

Галущак М.Досвід 

«смерті людини» у 

свідченнях 

європейського кіно 

(М. Ганеке) / 

В.Лімонченко, 

М.Галущак // Вісник 

Харківського 

національного 

університету імені В. 

Н. Каразіна. Серія 

«Філософія. 

Філософські 

перипетії». – 

Харків, 2019. – 

Випуск 60. – С.29-40. 

(авт.частка 0,3 

др.арк.) 

7. Галущак М. Душа 

і світ Освальда 

Шпенглера / 

М. Галущак // 

Людинознавчі студії: 

збірник наукових 

праць ДДПУ імені 

Вана Франка.Серія 

«Філософія» / 



ред..кол. О.Ткаченко 

(та ін..). – Дрогобич: 

Редакційно-

видавничий відділ 

ДДПУ ім..І.Франка, 

2019. – Вип.38. – С. 

24-35. (0, 5 др.арк.) 

8. Галущак М. 

Ідентичність як 

проблема: нові змісти 

та альтернативи?// 

Людинознавчі студії: 

збірник наукових 

праць ДДПУ імені 

Івана Франка.Серія 

«Філософія» / 

ред..кол. О.Ткаченко 

(та ін..). – Дрогобич: 

Редакційно-

видавничий відділ 

ДДПУ ім..І.Франка, 

2020. – Вип.41. – С. 

84-96. (0, 59 др.арк.) 

(кат.Б) 

9. Галущак М. 

Соціальні аспекти 

сучасних наукових 

орієнтацій // 

Людинознавчі студії: 

збірник наукових 

праць ДДПУ імені 

Івана Франка.Серія 

«Філософія» / 

ред..кол. О.Ткаченко 

(та ін..). – Дрогобич: 



Редакційно-

видавничий відділ 

ДДПУ ім..І.Франка, 

2021. – Вип.42. – С. 

104-116. (0,62 др.арк.) 

(кат. Б) 

 

4) наявність виданих 

навчально-

методичних 

посібників/посібникі

в для самостійної 

роботи здобувачів 

вищої освіти та 

дистанційного 

навчання, 

електронних курсів 

на освітніх 

платформах 

ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/

методичних 

вказівок/рекомендац

ій/ робочих програм, 

інших друкованих 

навчально-

методичних праць 

загальною кількістю 

три найменування; 

Посібники: 
1. Галущак М. 

Антропологічні 

акценти у 

постмодерні: 



методичні матеріали 

до семінарських 

занять : [навчально-

методичний посібник 

для студентів галузі 

знань 03 Гуманітарні 

науки спеціальності 

033 «Філософія»] / 

Мар’яна Степанівна 

Галущак. – Дрогобич: 

Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2018. – 

17 с. (2 др.арк.); 

2. Бичков’як О., 

Галущак 

М.ФІЛОСОФІЯ 

ОСВІТИ: Методичні 

матеріали до 

семінарських занять. 

Навчально-

методичний посібник 

для підготовки 

фахівців другого 

магістерського рівня 

вищої освіти усіх 

спеціальностей / 

Бичков’як Олена 

Вікторівна, Галущак 

Мар’яна Степанівна. – 

Дрогобич: 



Редакційно-

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2021. –  

28 с. 

 

8) виконання 

функцій 

(повноважень, 

обов’язків) 

наукового керівника 

або відповідального 

виконавця наукової 

теми (проекту), або 

головного 

редактора/члена 

редакційної 

колегії/експерта 

(рецензента) 

наукового видання, 

включеного до 

переліку фахових 

видань України, або 

іноземного 

наукового видання, 

що індексується в 

бібліографічних 

базах: 

1. Відповідальний  



секретаря наукових 

фахових збірників 

“Людинознавчі 

студії». Серія 

Філософія”, 

“Проблеми 

гуманітарних наук. 

Серія «Філософія” 

(2017- 2019 рр.); 

 

10) участь у 

міжнародних 

наукових та/або 

освітніх проектах, 

залучення до 

міжнародної 

експертизи, 

наявність звання 

“суддя міжнародної 

категорії”: 

Співпраця з 

Міжнародним 

Центром 

методологічних 

досліджень та 

інноваційних програм 

при Східному 

відділенні 

казахстанського 

товариства філософів 

«Казахстанських 

Філософський 

Конгрес» (м. Усть-



Каменогорськ, 

Республіка Казахстан) 

 

 

12) наявність 

апробаційних та/або 

науково-

популярних, та/або 

консультаційних 

(дорадчих), та/або 

науково-експертних 

публікацій з 

наукової або 

професійної 

тематики загальною 

кількістю не менше 

п’яти публікацій: 

1. Галущак М. Істина 

як постійний пошук / 

М. Галущак // 

Філософські пошуки, 

вип. I (4) / 2016: 

Проблеми, ідеї і 

персоналії: 

культурно-історичний 

контекст. – Львів: 

Ліга-Прес, 2016. – С. 

32−41. (0,5 др.арк.) 

2. Галущак М. 

«Втрата себе» або 



знову про «нові старі» 

проблеми сьогодення 

/ М. Галущак // 

Людина в умовах 

мінливості 

соціокультурного 

простору: духовно-

практичний вимір. 

Матеріали 

міжнародної науково-

практичної 

конференції (3-4 

червня 2016 року) / 

Ред.-упоряд. Р.І. 

Олексенко, 

М.В.Будько. – 

Мелітополь, 2016. – 

Ч.1.: Концептуальні 

схеми руху 

особистості у 

смислових просторах 

самовизначення. – 

С.64−66. (0,3 др.арк.) 

3. Галущак М.С. 

Роль и влияние 

идеологии 

постмодерна на 

образовательный 

процесс и развитие 

личности / 

М.С. Галущак // 



Проблема 

культурного 

взаимодействия: 

история и 

современность (по 

материалам 

международной 

научно-практической 

конференции 

«Проблемы 

культурного 

взаимодействия в 

современном мире» 

26-27 мая 2016 г., 

Москва, МГИК) / 

Науч. ред. – доктор 

культорологии, проф. 

В.А. Есаков, доктор 

философских наук, 

проф. В.А.Тихонова, 

доктор философских 

наук, проф. Е.В. 

Мареева М.: МГИК, 

2017. – С.198-205 (0,5 

др.арк.) 

4. Галущак М. 

«Событийность» 

ідеального / 

М. Галущак 

//Гуманізм. Людина. 

Ідеальне: Матеріали 

Міжнародних 



людинознавчих 

філософських читань 

(Дрогобич, 2016 р.) / 

Ред. колегія: В.С. 

Возняк (головний  

редактор), В.В. 

Лімонченко, О.А. 

Ткаченко.  –  

Дрогобич: ТзОВ 

«Трек-ЛТД», 2016. − 
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національно-духовних 

процесів у минулому і 

сьогоденні // 

Людинознавчі студії : 

збірник наукових 

праць Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка. Серія 

«Філософія» / ред. 

кол. О. Ткаченко 

(головний редактор) 

та ін. – Дрогобич : 

Редакційно-

видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана 

Франка, 2018. – 

Випуск 36. – С. 23 - 34 

(0,5 др. арк.)  

12. Бодак Валентина. 
Феномен української 

сміхової культури в 



контексті 

православної традиції: 

постановка проблеми. 

// Проблеми 

гуманітарних наук: 

збірник наукових 

праць Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка. Серія 

«Філософія»,- 

Дрогобич, 2019.- 

Випуск 41. - С. 29 – 

42. (0,5 др. арк.)  

13. Бодак В. 
Філософія у процесі 

фахової підготовки 

сучасного вчителя: 

постановка проблеми 

// Людинознавчі студії 

: збірник наукових 

праць Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка. Серія 

«Філософія» / ред. 

кол. Н. Скотна 

(головний редактор) 

та ін. – Дрогобич : 

Редакційно-

видавничий відділ 

ДДПУ імені Івана 

Франка, 2020. – 



Випуск 40. – С. 11-19 

(0,5 др. арк.)  

14. Бодак В. 
Світоглядні засади 

релігійної обрядовості 

в ціннісних вимірах 

нової парадигми 

освіти // 

Людинознавчі студії : 

збірник наукових 

праць Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка. Серія 

«Філософія» / ред. 

кол. Н. Скотна 

(головний редактор) 

та ін. – Дрогобич : 

Видавничий дім 

«Гельветика», 2021. – 

Випуск 42. – С. 61-70 

(0,5 др. арк.). 

4. Наявність виданих 

навчально-

методичних 

посібників/посібникі

в для самостійної 

роботи здобувачів 

вищої освіти та 

дистанційного 

навчання, 

електронних курсів 



на освітніх 

платформах 

ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/

методичних 

вказівок/рекомендац

ій/ робочих програм, 

інших друкованих 

навчально-

методичних праць 

загальною кількістю 

три найменування: 

1. Ткаченко О.А., 

Бодак В.А. 
Філософія. Методичні 

матеріали для 

семінарських занять 

та самостійної роботи 

студентів // 

Філософія. Методичні 

матеріали для 

семінарських занять 

та самостійної роботи 

студентів. – 

Дрогобич: 

Редакційно- 

видавничий відділ 

ДДПУ ім. Івана 

Франка, 2010. – 97 с.   

2. Ткаченко О., 

Бодак В. 

Релігієзнавство: 

навчально- методичнй 



комплекс: навчальний 

посібник [для 

студентів всіх 

напрямів підготовки] / 

Бодак Валентина 

Анатолійвна, 

Ткаченко Олександр 

Анатолійович. – 

Дрогобич : 

Редакційно- 

видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2012. – 

216 с. (13,6 др. арк. 

(авторська частка 

Бодак В.А.. 5,63др. 

арк.)) 

3. Ткаченко О., 

Бодак В. Релігія як 

феномен універсуму 

культури : методичні 

матеріали до 

семінарських занять 

[для підготовки 

фахівців ОКР 

«Магістр» галузі 

знань 0203 

«Гуманітарні науки» 

спеціальності 

8.02030101 

«Філософія»] – 

Дрогобич : 



Видавничий відділ 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка, 2014. – 

76 с. 

4. Ткаченко О., 

Бодак В., Бичков’як 

О.  Філософія: Творчі 

завдання і 

першоджерела : 

практикум. Олександр 

Анатолійович 

Ткаченко, Валентина 

АнтоліївнаБодак, 

Олена Вікторівна 

Бичков’як. – 

Дрогобич: 

Редакційно-

видавничий відділ 

ДДПУ ім. Івана 

Франка, 2017. – 184 с. 

8. Виконання 

функцій 

(повноважень, 

обов’язків) 

наукового керівника 

або відповідального 

виконавця наукової 

теми (проекту), або 

головного 

редактора/члена 



редакційної 

колегії/експерта 

(рецензента) 

наукового видання, 

включеного до 

переліку фахових 

видань України, або 

іноземного 

наукового видання, 

що індексується в 

бібліографічних 

базах: 

Виконання функцій 

члена редакційної 

колегії фахового 

видання 

“Людинознавчі студії. 

Філософія” 

10) участь у 

міжнародних 

наукових та/або 

освітніх проектах, 

залучення до 

міжнародної 

експертизи, 

наявність звання 

“суддя міжнародної 

категорії”: 

Співпраця з 

Міжнародним 

Центром 

методологічних 

досліджень та 



інноваційних програм 

при Східному 

відділенні 

казахстанського 

товариства філософів 

«Казахстанських 

Філософський 

Конгрес» (м. Усть-

Каменогорськ, 

Республіка Казахстан) 

 

12. Наявність 

апробаційних та/або 

науково-

популярних, та/або 

консультаційних 

(дорадчих), та/або 

науково-експертних 

публікацій з 

наукової або 

професійної 

тематики загальною 

кількістю не менше 

п’яти публікаці: 

1. Бодак В.А. 

Міжконфесійний 

діалог церков як 

діалог культур / 

В.А.Бодак // Релігійна 

свобода: на перехресті 

епох, країн і культур. 

Науковий щорічник 

№ 19. За 

заггальноюредакцією 



проф.А.Колодного. – 

К. : УАР, 2015-2016. – 

С.123–130 (0,7 др. 

арк.). 

2. Бодак В.А. 

Етнорелігійна 

свідомість як 

стратегія ідентичності 

особистості та 

спільноти. Наукові 

записки 

Національного 

університету 

«Острозька академія». 

Серія «Філософія» / 

ред..колегія І.Д. 

Пасічник, М.О. 

Зайцев та ін.- Острог: 

Видавництво 

Національного 

університету 

«Острозька академія», 

2017– Випуск  20. С. 

68-73. (0,5 др. арк.). 

3. Бодак В.А. 

Культово-обрядова 

сфера релігійного 

феномену // Релігія у 

її складових і 

процесах їх 

осучаснення. 

Колективна 

монографія. За 

редакцією професора 

Анатолія Колодного.-



Київ: Інтерсервіс, 

2018. – С. 201 - 262 

(23.5 д.а.)  

4. Бодак В. Актуальні 

проблеми філософії 

освіти у спадщині 

В.Скотного// Збірник 

матеріалів 

Міжнародної науково-

практичної 

конференції 

«Актуальні проблеми 

філософії освіти: 

загально-філософські, 

психолого-педагогічні 

та організаційні 

виміри» / ред. рада: 

Ткаченко О.А. 

(головний редактор) 

та інші. – Дрогобич: 

Редакційно-

видавничого відділу 

ДДПУ імені Івана 

Франка, 2018. – С. 18 - 

22 (0,5др. арк.). 

5. Бодак В. Релігійна 

обрядовість та сімейні 

цінності:єдність 

минулого та 

сьогодення. Науковий 

релігієзнавчий 

журнал. №21. 2018. – 

С. 28 - 34. ISS -26-17 -

9296. (0,5 др. арк.) 

 



19) діяльність за 

спеціальністю у 

формі участі у 

професійних та/або 

громадських 

об’єднаннях: 

1. Співпраця з 

Громадською 

організацією 

«Інститут філософії, 

логіки і соціології»(м. 

Львів), 

 


